
ZMČ14 - 22. 4. 2013
Interpelace občanů a členů zastupitelstva

Seznam interpelací občanů:

1. p. Jiří Lameš - Školská rada /- Vám jako předsedovi školské rady nevadí, že ředitel
porušuje školský zákon? – Vám nevadí, že na webu školy není o školské radě zmínka?
- myslíte si, že budete někdy schopen po dobu, co budete předsedou školské rady na
web umístit nějaké informace školské rady? / - interpelace směřována na p. radního
Vlacha - odpoví písemně do 30-ti dnů.  

2. p. Jiří Lameš – Školská rada  /- budete schopen z pozice člena školské rady zajistit,
aby  byly  na  webu  školy  zveřejněny  zápisy  ze  školské  rady  za  celé  toto  volební
období? – jestli nebudete toto schopen zajistit, tak proč? / - interpelace směřována na
pana Slezáka, který ústně odpověděl.

Seznam interpelací zastupitelů:

1. p.  Zuzana Dastychová – Aktuality  z rady MČ – Dubnový zpravodaj  –  interpelace
směřována na členy rady – ústně odpověděl pan místostarosta Slezák a pan zastupitel
Vlach.

2. p. Petr  Duchek – Den Země /-  boj  o zapůjčení auta - soutěž pro děti,  první cena:
zapůjčení auta s plnou nádrží na víkend – kdo toto vymyslel - děti neřídí/  - interpelace
směřována na pana starostu, který ústně odpověděl, doplnil pan Saitz.

3. p.  Petr  Duchek  –  Audit  v MZŠ  /-  jak  je  to  s posledním  auditem  ZŠ,  kde  je
k nahlédnutí, jestli je někde zveřejněn, tak kde? – kde přesně jsou zveřejněny všechny
poslední audity základní školy a zda podle nich bylo všechno bez výhrad a v pořádku,
pokud nebylo,  v čem byly nesrovnalosti/  – interpelace směřována na paní Jakob
Čechovou - odpoví písemně do 30-ti dnů.  

4. p.  Petr  Duchek –  Přínos  občanům /-  myslíte  si,  že  na  novou funkci  stačíte,  že  ji
zvládnete, budete také nezištně odklánět polovinu své mzdy na pana radního Mergla?
– jaký přínos budou mít občané z Vašeho přesunu v rámci RMČ z postu radního a
místostarostu  s platem 20x větším,  zvýší  se  tím 20 x vaše výkonnost  ve prospěch
občanů? / - interpelace směřována na paní Jakob Čechovou, která ústně odpověděla.

5. p. Petr  Duchek - Informace v ÚZ č.  1 /-  z jakého důvodu uvádíte  nepravdu v ÚZ/
interpelace směřována na pana starostu, který ústně odpověděl.

6. p.  Petr  Duchek -  Informace v ÚZ č.  2  /-  jaké důsledky vyvodíte  ze lží  uváděných
v ÚZ/ - interpelace směřována na pana starostu, který ústně odpověděl.

7. p. Petr Duchek – Neodpovědění na interpelaci /- zarazila besedy ve škole Česká školní
inspekce  z důvodu  dvojího  porušení  školského  zákona  nebo  ne?  /  -  interpelace
směřována na pana Vlacha - odpoví písemně do 30-ti dnů.  

8. p.  Petr  Duchek – Nájemní  smlouva /-  co brání  zveřejnění  na webových stránkách
nájemní smlouvy uzavřené mezi úřadem a firmou Gastro web prostory - Polyfunkční
dům - smlouva zde není? – proč nejsou na stránkách úřadu zveřejňovány interpelace
celé /- interpelace směřována pana starostu, který ústně odpověděl.



Odpovědi na interpelace občanů ze ZMČ14, konaného dne 22. 4. 2013

1. p. Jiří Lameš - Školská rada /- Vám jako předsedovi školské rady nevadí, že ředitel
porušuje školský zákon? – Vám nevadí, že na webu školy není o školské radě zmínka?
- myslíte si, že budete někdy schopen po dobu, co budete předsedou školské rady na
web umístit nějaké informace školské rady? / - interpelace směřována na p. radního
Vlacha.
Odpověď p. Vlacha: Na položené otázky jsem již odpovídal a svojí odpověď považuji
za dostatečnou a nehodlám jí rozšiřovat.

Odpovědi na interpelace zastupitelů ze ZMČ14, konaného dne 22. 4. 2013

3. p.  Petr  Duchek  –  Audit  v MZŠ  /-  jak  je  to  s posledním  auditem  ZŠ,  kde  je
k nahlédnutí, jestli je někde zveřejněn, tak kde? – kde přesně jsou zveřejněny všechny
poslední audity základní školy a zda podle nich bylo všechno bez výhrad a v pořádku,
pokud  nebylo,  v čem  byly  nesrovnalosti/  –  interpelace  směřována  na  paní  Jakob
Čechovou.
Odpověď p. Jakob Čechové: V příloze zasílám vyjádření ČŠI - školního inspektora
Mgr. Mikoláše k besedám starosty MČ Praha 21 RNDr. Roušara v Masarykově ZŠ,
vč. dopisu stěžovatelů /vyjádření ČŠI viz níže/.

8. p. Petr Duchek – Neodpovědění na interpelaci /- zarazila besedy ve škole Česká školní
inspekce  z důvodu  dvojího  porušení  školského  zákona  nebo  ne?  /  -  interpelace
směřována na p. radního Vlacha.
Odpověď p. Vlacha: Na položené otázky jsem již odpovídal a svojí odpověď považuji
za dostatečnou a nehodlám jí rozšiřovat.














